
 

 

Beste ouder, verzorger, 
 
We hopen dat u allemaal een heel fijne vakantie heeft gehad en dat de leerlingen net zo enthousiast 
zijn als wij om weer aan de slag te gaan. 
 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, zal juf Katinka het nieuwe gezicht in groep 1-2 
zijn. 
 
 
Even voorstellen 
Ik ben Katinka Schotanus, al wat ouder en woon in Kloetinge. Sommigen kennen mij al, want ik heb 
van 1990 tot 2004 op de Schakel gewerkt in groep 1-2. Ik ben daarna ambulant begeleider geweest 
en heb de laatste 16 jaar met veel plezier op de Kring (een school voor speciaal onderwijs voor 
kinderen met spraak-taalproblemen) in Goes gewerkt. Het kind dat zich anders ontwikkelt heeft altijd 
mijn interesse en affiniteit gehad. 
 
Ik ben een echte kleuterjuf en heb altijd met de jongste kinderen gewerkt. Het integreren van spel, 
bewegen en creatieve werkvormen kenmerken mij. 
Ik ben getrouwd met Andre en heb 2 volwassen kinderen. In mijn vrije tijd sport ik graag, wandel ik 
met mijn hond en trekken we er met de camper op uit. Tomo, onze Labradoodle, is trouwens in 
Oudelande geboren. 
Ik kijk er naar uit om op de Schakel aan de slag te gaan. 
 
Groeten, juf Katinka 
 
 
Indeling werkdagen juffen groep 1-2 
Juf Marleen mag gelukkig ook weer rustig aan het werk. Zij zal de maandag-, dinsdag- en 
woensdagochtend aanwezig zijn op school. 
Maandag- en dinsdagmiddag zal juf Melissa voor de klas staan. Woensdag, donderdag en vrijdag is 
juf Katinka er. 
 
 
Stagiaires 
Dit schooljaar hebben we 3 stagiaires van Scalda. 
Meester Steven en juf Noa zullen voornamelijk in de bovenbouw stage lopen en juf Jasmijn komt 
stage lopen op de kinderopvang. 
 
 
Thema 
We starten dit schooljaar met het thema "welkom". Hierna volgt het thema "herfst". We willen u dan 
ook vragen of u alvast wat herfstmateriaal mee naar school wilt geven. 
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Goed van start 
Tot aan de herfstvakantie werken we in de klassen met de methode Goed van Start. Tijdens deze 
lessen gaan we kijken wat er goed gaat in de klas en waar er, in de omgang met elkaar, nog aan 
gewerkt moet worden. 
 
Via allerlei opdrachten en oefeningen zorgen we dat er in de groep afspraken komen waar iedereen 
het mee eens is. 
 
De regels en afspraken worden door de kinderen samen met de leerkracht gemaakt. De kinderen 
begrijpen op deze manier waarom er regels zijn en wat de consequenties zijn als je je niet aan de 
afspraken houdt. Zo creëren we een gezellige en veilige leeromgeving voor alle leerlingen. 
 
 
Sportweek 
Vrijdag 16 september start de sportweek. 
Woensdag 21 september houden we een sponsorloop. De opbrengst hiervan is voor vaste goaltjes op 
het plein en buitenspeelmateriaal. Hierover volgt nog een apart bericht. 
 
Tevens mag iedereen op vrijdag 23 september in sportkleding naar school komen en dan sluiten we 
deze sprotweek gezamenlijk af met een potje slagbal. 
Naast deze twee activiteiten zullen we dagelijks tijdens de pauze verschillende sporten aanbieden. 
 
 
Schoolreis 
We gaan met de groepen 1 t/m 8 op maandag 19 september op schoolreis. We kiezen er bewust 
voor om aan het begin van het schooljaar op schoolreis te gaan. De kinderen leren elkaar zo op een 
andere manier kennen dan in de klassensituatie. Dat zorgt voor een goede groepsbinding. 
In een apart bericht krijgt u meer informatie over de schoolreis. 
 
 
Gymmen 
Op dinsdag en vrijdag gaan de groepen 3 t/m 8 gymmen. Wilt u er voor zorgen dat op deze dagen 
gymkleding aanwezig is op school? 
 
Voor groep 1-2 willen we u vragen om gymkleding op school te laten, aangezien zij naast de vaste 
gymdagen ook wel eens naar de gymzaal gaan wanneer het te slecht weer is om buiten te spelen. 
 
 
Fruitdagen 
Vanaf week 36 krijgen we weer EU-schoolfruit op woensdag en donderdag. Dan is er wekelijks een 
ander aanbod van fruit en groente. 
 
 



 

 

Inloopochtend 
In groep 3 t/m 8 is de inloopochtend van de zomervakantie tot aan de kerstvakantie op 
dinsdagochtend. U mag dan vanaf 08.15 uur met uw kind mee naar binnen om het werk te bekijken. 
 
In groep 1-2 is er een inloopochtend op de maandag en de donderdag. De andere dagen vangt de 
leerkracht de kinderen op bij de deur. 
 
De eerste schooldag, 5 september, bent u allemaal welkom om, in alle groepen, mee te lopen naar 
de klas. 
 
Portfolio's/eigenaarschap 
Zou u het portfolio van uw kind terug naar school willen geven? Dan gaan we weer met de kinderen 
in gesprek om tot een persoonlijk leerdoel te komen. Dit leerdoel heeft een relatie met de 
Breinhelden. 
 
Studiemiddagen 
Dit schooljaar hebben we naast een studiedag ook enkele studiemiddagen. Uw kind heeft dan  
's ochtends gewoon les en is 's middags vanaf 12 uur vrij. Voor alle kinderen wordt opvang geregeld. 
U kiest zelf of u van deze opvang gebruik wilt maken. 
De eerste studiemiddag is donderdag 20 oktober. De leerkrachten volgen dan een training over 
Breinhelden. 
 
De volgende studiedagen zijn op:  
* Donderdagmiddag 17 november 
* Dinsdagmiddag 31 januari 
* Donderdagmiddag 2 maart 
* Dinsdagmiddag 4 april 
* Dinsdag 27 juni heel de dag 
 
Alle belangrijke data zullen we vermelden in de kalender van Parro. Dan kunt u ze gemakkelijk 
terugvinden. 
 
Data komende periode 

Maandag 5 september 1e schooldag 

Maandag 19 september Schoolreis groep 1 t/m 8 

Woensdag 21 september sponsorloop 

Vrijdag 23 september "kom in je sportkleding naar school dag" 

Woensdag 5 oktober Start kinderboekenweek 

Donderdag 20 oktober studiemiddag 

Maandag 24 oktober Start Herfstvakantie Let op! Vrijdag is geen vrije dag 

Maandag 31 oktober Weer naar school 

 


